
PROCEDURY ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO 

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU W CZASIE 

EPIDEMII COVID-19 OD DNIA 1 CZERWCA 2020  

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Procedury opracowano na podstawie wytycznych i rekomendacji Instytucji Nadrzędnych: 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. 

1. Bibliotekarz będzie dokonywał przyjęcia zwrotów w maseczce ( ewentualnie                    

w przyłbicy) oraz w rękawiczkach ochronnych. Z zachowaniem zasad reżimu 

sanitarnego . 

 

2. Osoby dokonujące zwrotu książek/podręczników powinny zachować dystans min.        

2 m od siebie a także od pracowników szkoły. Wewnątrz szkoły powinny mieć na 

twarzy założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta. Osoby wykazujące objawy 

chorobowe m.in.: kaszel, katar czy podwyższoną temperaturę ciała nie powinny 

przychodzić do szkoły do czasu aż objawy nie ustaną. 

 

3. Przed dokonaniem zwrotu książek i podręczników czytelnik usunie zapisane ołówkiem 

notatki, zwróci uwagę na czystość i estetykę książki - wyprostuje pogięte kartki, sklei 

rozdarcia. 

 

4. Zarówno książki, jak i podręczniki będą przyjmowane do biblioteki szkolnej od 

uczniów, ich rodziców (lub opiekunów prawnych) w zaklejonych torbach papierowych 

(w trosce o środowisko) lub w razie ich braku w torbach foliowych, podpisane 

imieniem i nazwiskiem ucznia, numerem klasy, do której uczęszcza oraz datą 

zwrotu.  

5. Dodatkowo użytkownik na kartce papieru wypisze tytuły zwracanych do biblioteki 

pozycji oraz ich numery księgowania oraz zwrot potwierdzi własnoręcznym podpisem, 

a w przypadku zwrotu podręczników podpisze się na liście zwrotu podręczników 

udostępnionej przez bibliotekarza oraz wpisze ilość zwracanych pozycji. 

 

6. Książki i podręczniki będą zostawiane w kartonie w przedsionku wejścia do szkoły, 

ewentualnie uczniowie będący w budynku szkoły odłożą książki na wyznaczonym 

przez bibliotekarza miejscu np. na stoliku we wnętrzu biblioteki bez wchodzenia do 

środka. 

 

7. Terminy zwrotu podręczników zostaną ustalone dla każdej klasy przez bibliotekarza 

szkolnego (w celu uniknięcia grupowania się osób) i ogłoszone przez dziennik 

internetowy. Lektury oraz pozostałe książki i czasopisma oddawać będzie można we 

wszystkie dni otwarcia biblioteki do wyznaczonego przez bibliotekarza terminu. 

  



8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami 

dezynfekcyjnymi, naświetlać przy pomocy lamp UV ani ozonować. 

 

9. Oddane do biblioteki książki zostaną poddane kwarantannie przez min. 3 dni                       

(72 godziny) ponieważ tyle czasu wirus Sars-CoV-2  jest aktywny na powierzchniach 

plastykowych (np. okładek książek). Na tekturze i papierze wirus jest aktywny do            

24 godzin.  

 

10. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma. 

 

11. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo zdezynfekowany zostanie blat, na 

którym leżały książki. A pomieszczenie biblioteczne będzie regularnie wietrzone. 

 

12. Przyjęte książki zostaną odłożone w wyznaczone przez bibliotekarza miejsce, na okres 

kwarantanny. Odizolowane egzemplarze oznaczone datą zwrotu zostaną wyłączone         

z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po  tym  okresie zostaną włączone 

do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami stosowane będą 

rękawiczki.  

 

13. Jeśli po terminie obowiązkowej kwarantanny książek okaże się, że zwrócona książka 

lub podręcznik są zniszczone do tego stopnia, że niemożliwe jest ich dalsze 

użytkowanie przez kolejnych czytelników taki egzemplarz będzie musiał zostać 

odkupiony przez użytkownika, który go zniszczył. Podobnie w razie zagubienia 

książki lub podręcznika. 

 

14. Czytelnicy powinni zwrócić przed wakacjami wszystkie pozycje książkowe 

wypożyczone z biblioteki w trakcie trwania roku szkolnego. Wyjątkowo za zgodą 

Dyrektora Szkoły mogą zostać wypożyczone uczniom na okres wakacji lektury, 

wyznaczone przez nauczyciela polonistę.  

 

15. Czytelnicy zostaną zapoznani z niniejszym Regulaminem zwrotu książek i czasopism 

do biblioteki szkolnej  po przez stronę internetową szkoły oraz idziennik. 
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